
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEDBİRDEN DE MÜHİM 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Bugün mübarek Cuma günü. Cuma günü inşallah Allah Azze ve Celle’nin ümmeti 
Muhammedîye’ye verdiği bir bayramdır. Bu bayram vesilesiyle bunun içinde bir saat 
koymuş, o saatte dualar makbul olur. Ona icabet saatidir derler. Hangi saat olduğu belli 
değil, onun için devamlı bugünde hayırlar, ibadetler yapmak lazım. O icabet saatine gelince 
makbul olur. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara faydası olsun diye, Allah’ı unutmasınlar 
diye bunu koymuş. Bu belli bir saat olsa insanlar o saat ibadetlerini yapıp veyahut da 
dualarını yapıp başka şey yapmazlar. Ama bu gizli olunca bütün vakit dua ederler ki o saate 
rastlasın.  

İnşallah bu saatin hürmetine Allah bizi affeder. Şimdi bol bol da istiğfar etmek lazım 
çünkü istiğfar günahları affeder. Günahlar affolunca Allah’ın verdiği ceza Allah’ın izniyle 
hafifler, kalkar. Tabi küfrün en büyük özelliği inattır, hakikati kabul etmez, kendi 
görüşünden vazgeçmez, inat eder. Bu, küfrün en büyük özelliğidir, şeytanın da özelliğidir. 
Hakkı kabul etmez, hakkı görse bile başka şeyler söyler. Bunu görüyoruz ama onlar mühim 
değil, mühim olan bizim kendimizin tövbe istiğfar etmemiz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); 
“Ben de günde en azından yetmiş defa istiğfar ederim.” der. “Estağfirullah, estağfirullah, 
estağfirullah el azim.” Bunlar mühimdir. Bu, Allah’ın merhametini, rahmetini üzerimize 
çeker. 

Allah tövbe edenleri sever. Gaffar dediği, aşırı tövbe kabul eden, bağışlayandır. Onun 
için biz kendimiz için tövbe istiğfar edip, ondan sonra dualar yapacağız. Allah’ın izniyle bu 
cezadan, beladan kurtuluruz inşallah. Bu mühimdir, onsuz olmaz. Tabi tedbirler oluyor, 
tedbirin yanında da bu usul var. En mühimi budur. Bu, tedbirden daha mühimdir ama tedbir 
de almak lazım, tedbirsiz de olmaz. Tedbirin işe yaraması için tövbe istiğfar ve dua etmek 
lazım. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Duayı kabul etmeyenler muannittir, inattır, onlara 
ne yapsan fayda etmez. Onun için, biz onlara itibar etmeyelim, Allah’a yönelelim inşallah. 
Allah yardımcımız olsun. Allah bu belayı üzerimizden kaldırsın inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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